Corona virus en examens op de RSG

stand van zaken 18 maart 2020

De informatie is gegoten in de vorm van “vraag- en antwoord”.
vragen
Gaan de examens door?

antwoorden
Ja, de examens gaan door.
De scholen gaan de schoolexamens laten afronden en informeren leerlingen en ouders over de wijze waarop dat
gaat gebeuren.
De inzet is om ook de Centrale Examens te laten doorgaan. De minister heeft aangegeven 6 april daar meer
duidelijkheid over te verschaffen.

Hoe gaat dit zo veilig mogelijk
gebeuren?

Voorop staat de veiligheid van leerlingen en docenten. Zij moeten klachtenvrij zijn of anders thuisblijven.

Wat als de leerling ziek is bij de
afname van (praktijk)examens?

Als er sprake is van ziekte of thuisquarantaine dan kan de leerling het schoolexamen later afronden. Formeel kan dit
tot uiterlijk de start van het centraal examen. Dat is de basisregel. Er is een mogelijkheid tot uitloop tijdens het
eerste tijdvak van het Centraal Examen. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling
deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Is dat niet mogelijk, dan kan een centraal examen worden
doorgeschoven naar het tweede tijdvak.
Als de centrale examens niet doorgaan of wanneer er aanpassingen gaan komen, dan zal ook het bovenstaande
worden aangepast.

Voor de afnamecondities op de scholen komt nadere informatie van het RIVM. Deze hebben wij nog niet
ontvangen, maar zodra we meer hier over weten informeren we de leerlingen en ouders.

Voor ziekte bij de centrale examens staat nadere informatie in de examenbrief die de leerlingen begin volgende
week ontvangen.
Bij de examens VMBO met een flexibel karakter ( digitale examens VMBO BB/KB en CSPE) hebben scholen de
mogelijkheid afnames te verplaatsen naar een later moment als dat nodig is voor de afronding van het
schoolexamen. Ook hierover volgt zo nodig nadere informatie van de teamleiders VMBO.

Welke toetsen worden
afgenomen?

Gelet op de opbouw van de PTA’s en de planning van de derde toetsweek zien we geen aanleiding om toetsen aan
te passen of te schrappen. Wat betreft de vorm van het afnemen van toetsen kunnen aanpassingen komen bij de
afname van mondelinge toetsen (zie verder).

Wanneer worden de toetsen van
het schoolexamen afgenomen?

We houden vast aan de vastgestelde data van de derde toetsweek. Deze toetsweek start op maandag 30 maart a.s.
Het kan wel zijn dat de wijze van afnemen, b.v. wat betreft de toetsruimtes en bijbehorende procedures die te
maken hebben met de afname van de toetsen wordt aangepast. Hoe dat er precies komt uit te zien weten we niet.
We zijn in afwachting van de informatie van de RIVM.
Leerlingen kunnen verder met de voorbereiding van de derde toetsweek en houden contact met de vakdocenten
wat betreft inhoud en voorbereiding.
Voor toetsen die niet zijn ingepland voor de reguliere toetsweken wordt een inventarisatie gemaakt en een toets
schema opgesteld. Daarin worden ook de inhaaltoetsen gezet, die vorige en deze week al zouden worden gedaan.
We kiezen er voor deze toetsen in te roosteren na de derde toetsweek, zodat de voorbereiding daarvan zo goed
mogelijk kan verlopen.

Hoe zit het met de herkansingen?

Aangezien we de ingeplande toetsen voor de komende toetsweek door willen laten gaan, kan ook de planning voor
de herkansingen gewoon doorgaan.

En de mondelinge toetsen in de
toetsweek. Hoe gaat dat?

We handhaven de planning van de toetsen die mondeling worden afgenomen. Op die manier zal je het ook
terugvinden in de roosters.
We geven de vrijheid aan de docenten dit te doen via de digitale snelweg of op school (in een veilige setting).
Hiervoor hebben enkele docenten al actie ondernomen.
Als docent en leerling ruimte zien de mondelinge toets eerder te doen of op een ander tijdstip dan is dit geen
probleem, zolang het andere zaken niet in de weg staat. Zowel docent als leerling moeten achter deze keuze en
afspraak staan. Is dat niet het geval, dan wordt de oorspronkelijke roostering aangehouden.

Hoe gaat het met mondelinge
presentaties e.d. waarbij andere
groepen aanwezig horen te zijn?

Als regel geldt: er mag afgeweken worden van de eis dat andere leerlingen aanwezig horen te zijn. De presentatie
vormt de kern van het leerdoel en kan bij de docent worden gedaan.
Voor de afwikkeling van enkele lessen die leerlingen moeten geven aan groepjes, moet nog nader overleg
plaatsvinden (b.v. BSM)

Hoe zit het met de voorbereiding
van het Centraal Examen?

Zolang leerlingen van de examenklassen alleen naar school mogen komen voor het maken van toetsen, wordt de
begeleiding gedaan door “onderwijs op afstand”. Dat zal in elk geval tot en met 6 april het geval zijn.
Wordt deze situatie gecontinueerd, dan blijft de voorbereiding zoals die is.
Gaan de scholen na 6 april weer open, dan wordt er gewerkt binnen het bestaande lesrooster.
Inhoudelijk volgt er dan informatie over de aanpak.

Hoe weten we hoe het werkt met
het Centraal Examen?

De teamleiders verzorgen een voorlichting over de gang van zaken bij het Centraal Examen. Dat is normaal
gesproken op school en als dat niet kan of mag, dan gebeurt dit via de digitale snelweg.
Wordt er iets gedaan met de opzet van de Centrale Examens, dan wordt het verhaal ingewikkelder, maar dat weten
we na 6 april.

Hoe gaat dit met het CSPE op het
VMBO?

De oorspronkelijke planning voor het CSPE wordt aangehouden.
Leerlingen ontvangen van de teamleiders van het VMBO nadere informatie over de afname van deze toetsen.

Hoe gaat het met het CPE Kunst
VWO-6?

Het CPE Kunst is een praktijkopdracht waaraan druk gewerkt wordt. Er moet een x-aantal uren aan besteed worden
en officieel onder begeleiding.
Met de docente volgt overleg op welke wijze dit is te realiseren.
Aangezien het CPE deel uitmaakt van het Centraal Examen weten we nog niet wat de speelruimte is om van de
eisen af te kunnen wijken.

Zijn de bovenstaande gegevens
harde gegevens?

Je merkt dat er nog heel wat onzekerheden zijn. Alles is nog niet in beton gegoten en door ontwikkelingen kunnen
er wijzigingen komen. Er komen zeker aanvullingen.
Het is zaak dat de RSG-mail zorgvuldig wordt gevolgd.

